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Mese a pópáról meg Baldáról, a szolgájáról

 Volt egy pópa,

Fél-habóka,

Elment egyszer a vásárba,

Hogy valami portékát vásálna.

Ki jő vele szembe? Balda,

Ott téblábolt erre-arra.

"Talpon már ilyen korán,

Mi jó kéne, szent atyám?"

Szólt az: "Szolga kéne, nem más:

Szakács, lovász, házverő ács

Egy személyben, de ilyet

Olcsó bérért hol lelek?"

"Nálam jobbat nem találsz a földön

- Felelt Balda -, elszegődöm.

Három fricska homlokodra: évi bérem,

Ennem tönköllyel beérem."

Veszi fontolóra.

Vakarja fejét a pópa,

Milyen fricska, attól függ ez,

No valahogy majd csak meglesz.

"Jól van - mozdul szóra szája -,

Eb, aki megbánja.

Állj be hozzám. Lássam nyomban,

Ki a legény a dologban."

Szolgál Balda a pópánál,

Istállóban a szalmán hál,

Enni eszik többet négynél,

Dolgozik is többet hétnél.
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Tesz-vesz kora pitymallatkor,

Befog, szánt, megtér a tagból,

Tüzet rak, tyúkot monyász,

Szedi, süti kemencében a tojást.

Pópáné szól: derék Balda!

Pópalány szól: esz a bú miatta!

Pópafinak "páppá" ő is.

Balda dajkál, főz pempőt is.

Csak a pópának soha

Nincs hozzá egy jó szava.

Az az alku - haj, egykettő

Kitelik már az esztendő!

Nem eszik, nem alszik tőle,

Fáj feje-csontja előre.

Be is vallja asszonyának:

"Így s így volt - most mit csináljak?"

A fehérnép leleményes,

Ért fortélyhoz, efféléhez.

Mond az asszony: "Tudok módot,

Hogy vessük el ezt a gondot.

Parancsolj rá olyat, hogyha

Véghezvinné, beleholna.

Nem teszi hát, s te bér nélkül kidobod:

Épen marad homlokod!"

Derül a pópa orcája,

Bátrabban néz már Baldára.

"Gyere - mondja -, ide hozzám,

Hallgass szómra, drága szolgám.

Elvállalta a sátán-had,

Hogy amíg élek, dézsmát ad,

Szép summa volt, mondhatom,

S három éve - nem kapom!

Hajtsd be te! Edd meg a tönkölyöd:

S menj, szorítsd fizetésre az ördögöt."
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Balda bólint, nem vitázik,

Megy, megy, megy az Óperenciáig.

Kendert kap, kötélnek csavarintja,

Kötél végét tengerbe hajítja.

Feljön a vén ördög - hallga -:

"Mi nem jót csinálsz itt, Balda?"

"Felkorbácsolom az aljat,

Átkozottak, megcsikarlak!"

Megszeppent az öreg ördög.

"Mért haragszol ránk? Könyörgök!"

"Mért? Még kérded? És a dézsma?!

Lesz nemulass érte, még ma!

Nem fizettétek, no mostan

Mi fizetünk - alaposan!"

"Ne bántsd azt a tengert, Balda, nézzed,

Megkapod a dézsmát, az egészet.

Várj, küldöm az unokám a partra."

- Csak rászedem, azt gondolja Balda.

Fölmerül az ördögfi az aljbul,

Nyávogott mint egy kis éhes kandur.

"Jónapot, szép öcsém, Balda.

Mi dézsma kéne, ha volna?

Dézsmáról, gyehenna uccse,

Nem hallott még Belzebúb se!

No de mindegy - engedünk,

Ha fogadást kötsz velünk,

Azé lesz a teljes dézsma-summa,

Ki a tengert előbb körbe futja.

Készítik már lent a zsákot... Rajta!"

Fakad harsány kacagásra Balda:

"Nézd csak, hol van a fejed,

Versenyt fussak? Én? Veled?

Te Baldával, énvelem?

Hogy te légy ellenfelem?
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Ki eszelt ki ilyen dőreséget?

Várj, hozom a kisöcsémet."

Megjárta gyorsan az erdőt,

Tapsifülest fogott kettőt,

Zsákba tette (a fi ördög

Addig a parton lődörgött).

Veszi Balda az egyik nyulacskát,

"No, kezdődhet - mondja a - mulatság.

Még zöldfülű, tejföl-bajszú

Vagy te hozzám, ördögfattyú,

De ne töltsük az időt,

Győzd le öcsémet előbb.

Ezt érd utol. Vigyázz! Indulj!"

S rohant az ördög s a kisnyúl.

Az ördög a tenger partján körbe.

A kis nyúl meg haza az erdőbe.

Nyelvet lógat, képét törli,

Száguld vissza az ördögfi,

A tengert körül szaladta,

Azt hiszi, legyőzve Balda.

Liheg, piheg s mit lát? Balda

A kisöccsét simogatja:

"Elfáradtál, jó öcsém?

Pihenj meg bátyád ölén."

Megjuhádzik, dirmeg-dörmög,

Behúzza farkát az ördög.

Nézi öcsit sandán, némán,

"No - szól -, essünk túl azon a dézsmán."

Lent meg így szól: "Estem bajba,

Nagyapa, legyőzött Balda!"

A vén ördög töpreng, ajgat,

De fent Balda újra zajt csap,

Háborog megint a tenger,

Vívja harcát az egekkel.
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A kis ördög újra kiszáll:

"Hagyd el! Küldjük fel már, ami jár,

De - látod ezt a jó fütyköst itt?

Válassz célt, amerre tetszik,

Aki ezt messzibb veti,

A dézsma azt illeti.

Félsz egy kis kar-rándulástól? Mire vársz még?"

"Hogy az a felhő jobban kilátsszék,

Azt dobom meg. Azután

Nektek mék már igazán!"

Fut megint nagyapjához az ördög,

Szól remegve: "Újra Balda győzött."

Csap megesmeg zajt Balda a parton,

Rémíti az ördögöt kitartón.

Jön megint az ördögfi kifúlva:

"Csitulj, itt a dézsma - épp csak újra..."

Ámde Balda közbeszól:

"Nem! Rajtam a sor!

Kikötést most én szabok,

Teneked feladatot.

Most válik el, mennyit ér a fajtád.

Látod azt a deres kancát?

Hát azt a kancát emeld fel,

Félversztányira cipeld el.

Ha elbírod, tied lesz a dézsma,

Ha nem bírod: az enyém, de még ma!"

Szegény ördög néz reá,

Bújik a kanca alá,

Nekikap,

Feszül, majd beleszakad,

Felemeli, lép vele

S menten összerogy bele.

"Nagy buta vagy - mondja Balda -,

Elbújhat az ördög-fajta.
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Kézzel sem bírod? hiszen

Én lábam közt elviszem!"

Felült Balda a kancára,

Elnyargalt egy jó versztára.

Fut megint nagyapjához az ördög,

Szól ámulva: "Újra Balda győzött."

Állták erre az ördögök körbe,

Nincs más mód: gyűjtik a dézsmát össze,

Rakják Balda vállaira nyögve.

Megy hát haza Balda nagy-zihálva,

Felszökken a pópa, hogy meglátja,

Felesége mögé surran,

Ijedtében összehuppan,

De Balda megleli szépen,

"Itt a dézsma, hol a bérem?"

Szegény pópa,

Homlokát előre tolta.

Első fricska

Padlásig pattintja.

Másodiktól azon mód

Elfeledett minden szót.

Harmadikra szegény pópa

Lett immár egész habóka.

Balda meg az mondta mindahányszor

"Elég volt, atyám, a kapzsiságból."
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                        Mese a halászról meg a kis halról

Öregember, öregasszonyával,

Kék tengernek partján éldegélt.

Éldegéltek öreg sárkunyhóban

Harminchárom esztendeje már.

Öregasszony fonta fonalát.

Öregember halászgatni járt,

Hálóját először kiveti.

Nincs más benne - csak tengeri giz-gaz.

Hálóját másodszor kiveti,

Tele van az hínárral, moszattal.

Hálóját harmadszor kiveti,

Nincs más benne, mint egy kicsi hal,

Csakhogy az a kicsi hal aranyhal!

S az aranyhal szája szóra nyílik

S emberhangon ekkép esdekel:

"Engedj, öreg, vissza, vár a tenger,

Váltságdíjat kapsz értem, ha kell,
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Teljesítem, bármit is kívánnál."

Megijedt a halász a csodától:

Itt halászik harminchárom éve,

Sosem hallott még halat beszélni.

Az öreg a halat elbocsátja

S szól utána kedvesen becézve:

"Isten veled, szép aranyhalacska!

Nem kell nekem váltságdíj tetőled.

Menj, siess a kék tenger vizébe,

Bolyongani szabad messzeségbe!"

Ballag haza öregasszonyához,

Szól neki a félelmes csodáról:

"Nem fogtam ma, csak egy kis halacskát,

Aranyhal volt, nem akármilyen hal,

Szólt a kis hal, úgy, ahogy mi szólunk,

Kéredzkedett kék tengerbe vissza,

Váltságdíjat érte felajánlott,

Váltságdíjat, amit én kívánok.

Váltságdíjat venni féltem én,

Kék tengerbe visszaeresztettem."

Öregasszony az öreget szidja:

"Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó!

Hogy nem vettél váltságot a haltól!

Legalább egy teknőt kérj nekem,

A mienk már szétrepedt egészen."

Megy az öreg kék tenger partjára.

Látja, hogy a tenger fodrozódik.

Parton áll, az aranyhalat hívja.

Odaúszik és kérdi az aranyhal:

"Öregapó, hát neked mi kell?!"

Szól az öreg, mélyen meghajolva:

"Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,

Én az öregasszonytól kikaptam,
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Nem hagy nyugton engem, öregembert.

Elzavart: új teknő kell neki,

A mienk már szétrepedt egészen."

Azt feleli erre az aranyhal:

"Ne búsulj hát, menj isten hírével.

Meglesz majd az új teknő - ne félj."

Ballag haza öregasszonyához,

Új teknőt lát az öregasszonynál.

Öregasszony szitokkal fogadja:

"Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó!

Teknőt kértél, ó, te málé, teknőt!

Azt hiszed tán, nagy dolog egy teknő?

Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:

Kérj tőle egy szép falusi házat!"

Megy az öreg kék tenger partjára.

Látja, hogy már elborul a tenger.

Parton áll, az aranyhalat hívja.

Odaúszik s kérdi az aranyhal:

"Öregapó, hát neked mi kell?!"

Szól az öreg, mélyen meghajolva:

"Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,

Szidalommal várt az öregasszony,

Nem hagy nyugton engem, öregembert.

Házat akar a rigolyás asszony."

Azt feleli erre az aranyhal:

"Ne búsulj hát, menj isten hírével.

Nem kell félned: meglesz majd a ház."

Megy az öreg kunyhója felé:

Kunyhójának nyoma sem maradt.

Áll az új ház, szép tisztaszobástul,

Kéményestül, cserepestetőstül,

Kapuszárnya erős tölgyfa deszka.
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Ablakában ül az öregasszony,

Mindhiába - csak urát szapulja:

"Ó, te mamlasz, igazi fajankó!

Házat kértél, mafla, parasztházat!

Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:

Nem leszek én durva parasztasszony,

Leszek inkább ősnemes nagyasszony."

Megy az öreg kék tenger partjára.

Látja, hogy már háborog a tenger.

Parton áll, az aranyhalat hívja.

Odaúszik s kérdi az aranyhal:

"Öregapó, hát neked mi kell?!"

Szól az öreg meghajolva mélyen:

"Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,

Még bolondabb lett az öregasszony,

Nem hagy nyugtán engem, öregembert.

Nem lesz többé durva parasztasszony,

Akar lenni ősnemes nagyasszony."

Azt feleli erre az aranyhal:

"Ne búsulj hát, menj isten hírével."

Ballag haza öregasszonyához.

No de mit lát? Kastélyt, tornyosat.

A tornácon áll az öregasszony,

Kis subája drága cobolyprémből,

Arany brokát födi fejebúbját,

Nyaka körül nehéz igazgyöngyök,

Aranygyűrűk csillognak kezén,

Lábán piros csizma kordovánból.

Körülötte cselédek sürögnek,

Veri őket, hajukat cibálja.

Szól az öreg, öregasszonyához:

"Adjonisten, nemesasszony úrnőm!
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Ugye, most már megnyugszik a lelked?"

Ráripakodik az öregasszony -

Szolgálni az istállóba küldi.

Múlik egy hét, elmúlik a másik,

Még bolondabb lesz az öregasszony,

Az öreget újra kérni küldi:

"Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:

Nem leszek már ősnemes nagyasszony,

Leszek inkább nagyhatalmú cárnő."

Megijedt az öreg, kifakad:

"Mi lelt asszony, bolondgombát ettél?

Azt sem tudod, hogy kell lépni, szólni,

Rajtad nevet majd az egész ország."

Erre mérges lett az öregasszony,

Szegény urát jól pofonüti.

"Mit merészelsz, muzsik? Feleselni,

Ősnemes nagyasszonnyal, velem?

Míg szépen vagy, mégy a tengerpartra,

Vagy ha nem mégy, vitetlek erővel!"

Megy az öreg, megy a tengerpartra,

Látja, hogy már sötét az a tenger.

Parton áll, az aranyhalat hívja.

Odaúszik s kérdi az aranyhal:

"Öregapó, hát neked mi kell?"

Szól az öreg meghajolva mélyen:

"Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő,

A vénasszony újra megbolondult:

Nem lesz többé ősnemes nagyasszony,

Akar lenni nagyhatalmú cárnő."

Azt feleli erre az aranyhal:

"Ne búsulj hát, menj isten hírével.

Ne félj: cárnő lesz az öregasszony."
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Ballag haza öregasszonyához.

Mi ez? Cári palota előtte.

Kit lát benne? Öregasszonyát.

Ott ül asztalánál, ő, a cárnő,

Kiszolgálják nemesek, bojárok,

Töltögetnek délibort neki -

Eszik hozzá fűszeres kalácsot,

Körülötte rettenetes őrség,

Vállukon a rettenetes fejsze.

Több se kell a rettegő öregnek -

Vénasszonya lábához letérdel.

"Adjonisten, rettenetes cárnő!

No de most már megnyugszik a lelked?"

De az öregasszony rá se néz,

Parancsot ad: ki vele, ne lássa!

Odafutnak nemesek, bojárok,

Az öreget ütik, taszigálják,

Szaladnak az ajtónálló őrök,

Fejszéikkel majdhogy felaprítják.

Látja a nép, nagyot nevet rajta:

"Úgy kell neked, vén ostoba birka!

Tanulhattál, pipogya fajankó!

Bolond, aki más szekerét tolja!"

Múlik egy hét, elmúlik a másik,

Még bolondabb lesz az öregasszony.

Udvaroncokat szalajt uráért,

Megkeresik, hurcolják elébe.

Szól az öregasszony az öreghez:

"Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak:

Nem leszek én nagyhatalmú cárnő,

Leszek inkább tenger királynője,

Lakom inkább óceán-tengerben,
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Ott szolgáljon engem az aranyhal,

Ő legyen majd futosó cselédem."

Most az öreg nem mer feleselni,

Nem mer még egy árva szót se szólni.

Megy immár a kék tenger partjára,

A tengeren lát fekete orkánt,

Dagadoznak haragvó hullámok

Száguldanak, vonítanak, bőgnek.

Parton áll, az aranyhalat hívja,

Odaúszik, kérdi az aranyhal:

"Öregapó, hát neked mi kell?"

Szól az öreg, meghajolva mélyen:

"Szánj meg engem, ó, aranyhal úrnő!

Mit tegyek az átkozott banyával?

Akar lenni tenger királynője,

Akar élni óceán-tengerben,

Azt akarja, szolgáld te magad,

Te magad légy futosó cselédje."

Nem szól erre semmit az aranyhal,

Loccsan egyet farka a habokban.

Beleúszik tenger mélységébe.

Vár válaszra, vár a tengerparton,

Elunja az öreg, hazaballag -

Látja újra: előtte a kunyhó,

A küszöbén ül az öregasszony,

Lába előtt ott a törött teknő.
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DE TE  FABULA NARRATUR  KOMMUNISTA

KIADÓ BP-BÉCS 2012

 Bekezdések Puskinról és egyebekről

Puskinról nem mázolunk életpályát néhány realista ecsetvonás, felnagyított

szituáció, tézis, adalék megfelel, hogy érzékeltessük, láttassuk figurájának 

összetettségét- ellenmondásaival egy ütemben.

Közel volt dekabristákhoz, ezt illik az ellenforradalmi körökben ma is 

elhárítani, a nemzet csalogánya mit is keresne a forradalmárok vizein? 1825-

ben kifingott I Sándor, november volt,  cudar hideg, de még hidegebb jeges 

szelek támadtak decemberben, amikor is dekabristák megkíséreltek 

forradalmat kirobbantani , de kudarcba fullad a kísérlet (A társaság a 

forradalmi diktatúra és a terror révén kívánta elérni a jobbágyság 

felszámolását, a rendi korlátok eltörlését és a földosztást. Zöld lámpa néven 

15



egy irodalmi csoport is csatlakozott a gyökeres változásokat követelőkhöz, ide

tartozott Puskin is de a felkeléstől távol tartotta magát). I. Miklós az 

újdonsült hóhér felakasztatta a dekabristák öt tagját, az új   barom 

országlása a   terror égisze alatt indult. 

A szabad társadalom nem épülhet az aszkézis alapjaira, az egyes ember

lemondására. Fordítva, éppen hogy a soha nem látott teljességet és virágzást

kell  biztosítani  a személyiség  számára,  írja  Jurij  Lotman nagyon találóan

Puskinról, majd így folytatja: Puskin halhatatlanul mélyen és organikusan

kapcsolódott  a  18.  századi  felvilágosodás  kultúrájához.  E  tekintetben

csupán Herzent lehet hozzá hasonlítani századának orosz írói közül. A tőle

elválaszthatatlan  életörömről  lehetetlen  megállapítani,  mennyi  benne  a

személyes temperamentum és mennyi a teoretikus álláspont.

Az az alapvető elképzelés (amely egyszersmind messze –messze nem csupán

elképzelés,  hanem  valódi  törekvése  a  forradalmasuló  alkotói  szellemnek)

mely szerint a költő (alkotó) élete, személyisége egybeolvad művészetével és

egységes egészet alkot, a romantika korábban fogant (Puskinra is kihatóan)

és  átterjedt  a  pre-avantgardtól:  Rimbaudtól  a  forradalmi  avantgardig,  a

szituacionistáktól gyűrűzve tovább a féktelen-végtelen vörös napsávokhoz. 

Árnyjátékok

Puskin  megélhetése  végett  küzdött  a  szerzői  jogért,  lefektetvén  ezzel

Oroszhonban  a szerzői jog alapjait.

I. Miklós macska-egér hatalmi játékos viszonyt ápolt a lánglelkű poétával, a

szabadság dalnokával- a póráz hol rövidebb, hol hosszabb lehetett. Puskin

elhitte,  hogy a cár igazmondó uralkodó,  (I.  Péter  „felvilágosító  üzelmeinek

„ méltó folytatójaként) miközben az cenzort helyezett fölé. Miklós azt ígérte,

hogy Puskin pártfogója és személyes cenzora lesz a rendes cenzor helyett. A

gyakorlatban  Puskinnak  minden  írását  a  cárral  kellett  egyeztetnie,  és  el
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kellett  viselnie  Alekszandr  Benkendorff  gróf,  az  orosz  titkosrendőrség

alapítójának cenzori felügyeletét. Puskin nehezen viselte mindezt, idegesnek,

nyugtalannak  érezte  magát.  Engedélyt  kért,  hogy  utazhasson,  Európába,

Kínába  vagy  bárhová,  de  kérelmét  mindig  elutasították.  Viszont,  és  ez

micsoda  kegy,  utazhatott  a  Kaukázusba,  a  romantikus  korszak  kedvenc

veszélyzónájába  (folyamatos  háborúk,  csatározások  földjére  )  –  eme

kiruccanása azonmód megalázó dorgálást eredményezett Benkendorfftól.

Puskin később már alig hihette, hogy a Cár atyuska a nép igaz pásztora,

akinek III. ügyosztálya az egész birodalmat titkos megfigyelés alatt óhajtotta

tartani.

Pétervár

Puskin  elválaszthatatlan  attól  a  környezettől,  amelyben  élt  és

dolgozott  ,Szentpétervár  és  közvetlen  környéke  közel  állt  Puskinhoz.  Itt

zajlott  a  fiatalsága,  itt  érlelődtek  első  költői  képei,  itt  telt  el  viharos

felnőttkora. Művei közül sok Szentpéterváron és Szentpétervár szférájában

született.

   De  nemcsak a szalonok, estek,  nemesi  orgiák Pétervára    ezekben az

időkben      az ihletö  város , hanem a pincék és padlások Pétervára is;  és

nemcsak a Nyevszkij  proszpekt  (Gogol !  )   Fontanka,  Gagarinszkaja és a

francia  rakpartok  Pétervára,  hanem  a  peremvidéki  nyomornegyedek

Pétervára is. És  nemcsak a jobbágynemesség Pétervára, hanem a kézműves,

munkás  és  a  muzsik  Pétervára  is,  aki  magas  áron  vásárolta  meg

jobbágybérlőjétől az ingyenmunka jogát, vagy aki itt él Péterváron a báró volt

jobbágyaként annak szolgájává válva :  lakájként, cselédként,  szakácsként,

kocsisként tengette életét.

A tizenkilencedik század elejétől kezdve sok megélhetést kereső vámköteles

jobbágy  érkezett  Pétervárra  .  Sok  jobbágyot  hoztak  ide  a  földesurak,  és

sokan közülük állandó lakosai lettek a fővárosnak. A tizenkilencedik század
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harmincas éveiben Szentpétervár 450 000 fős lakosságából mintegy 200 000

volt  jobbágy.  Mindenütt  ott  voltak  :  a  városi  házak,  utcák  és  rakpartok

építésénél,  a  Néva  uszályain,  a  városi  műhelyekben  és  boltokban  ,  a

piacokon és az utcákon, az udvaroncok és a méltóságos bárok szolgái és a

pétervári tisztviselők között, nagyvilági szalonokban, a dekabristák házaiban

és az írók lakásaiban, nem kizárva költőnk - Puskin – lakását sem.

Puskin közöttük él, és szembesíti őket sorsukkal. 

Dosztojevszkij azt mondta az Anyeginről, hogy a költő olyan tapinthatóan, 

valószerűen, olyan hatalmas erővel és teljességgel jeleníti meg benne az igaz 

orosz életet, ahogy sem előtte sem utána senki. Mondják azt is nem kevesen,

hogy Puskin a népnyelv, a tömeg nyelv meg a folklór elementáris mániákusa-

felhasználója, magyarán nyelvezete, szavai, stílusa, logikája nem 

arisztokratikus madárnyelv blablabla révén tőr napfényre, hanem 

emancipációs szándék s néphagyomány által beporzott bölcseleti 

világosságával.

Puskin ellenséges hozzáállása az önkényuralomhoz és a jobbágysághoz 

világosan megmutatkozik abban, hogy valamennyi meséjének pozitív hősei a 

kizsákmányolt osztályokból származó emberek: példának okáért a  Balda („A 

pópa és  Balda meséjében"), és a  halász öregember (Mese a halászról meg a 

kis halról  mesében ).

Puskin „Mese a halászról meg a kis halról” meséjében az öregember sorsa 

elválik az öregasszony sorsától; ő egyszerű, szegény paraszt halász marad, és

minél magasabbra tör az öregasszony a „társadalmi ranglétrán", annál 

súlyosabbnak érzi az általa való elnyomást az öregember. Puskin nem azért 

bünteti az öregasszonyt, mert „nagyasszony" vagy Cárnő akar lenni, hanem 

azért, (az osztályhierarchia csúcsán   levés  szükségképpen velejárója a 

hatalom terrorjának, a hatalom nem megront, a hatalom maga az 
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osztályerőszakkal járó elnyomás, kizsákmányolás) mert amikor Cárnő lesz, 

veri a szolgáit , meghurcolja őket, parasztférjét az istállóba küldi szolgálni, 

félelmetes őrök veszik körül akik majdhogynem felaprítják a halászt, és 

amikor a tenger királynője akar lenni, nyomban alávetettséget követel, hogy 

még az aranyhal is őt szolgálja,  és legyen az ő aláztos cselédje…..

.A tenger a  tenger  meg egyre viharosabb…..

Puskin meséjének lényegi  mondandója (   szüzséje  ) mélyen progresszív,

radikális jelentést dob  felszinre a hatalommal való visszaélés kritikájaként,

ámbár nem tartalmazza legfeljebb sugallja magának az osztályhatalomnak

általános megvetését, elutasítását (amit maga a magántulajdon civilizációja

teremt,  és  ez  alól  a  demokrácia  sem képez  kivételt;  és  ideje  volna  egyes

anarchistáknak-marxistáknak  megtanulniuk  a  történelmi  leckét,  mielőtt

összeszarnák magukat a demokrácia iránti nagy áhítatukban .)

 Minden alkalommal, amikor egy anarchista azt mondja, hogy: „én hiszek

a demokráciában", valahol egy kis tündér holtan esik össze". JM Barrie (Pán

Péter 1928)

Oroszországban a cárizmus önkényuralma révén végképp a centralizált 

hatalmi terror rendelkezett élet s halál felett.

Puskin fő forrása Balda meséjét illetőleg egy általa hallott orosz népmese  

volt . Meséjét Boldinóban írta 1830. szeptember 13-án. Puskin életében a 

meséje nem jelent meg, halála után a kiadási jog Vaszilij Zsukovszkijra 

szállt.  Amikor Zsukovszkij kiadta a szöveget, a pópát kereskedőre 

cserélte fel: az egyik verzió szerint ezt vallási okokból, a mások szerint az 

egyházi cenzúra miatt tette. Aztán az egyház is ezt nyomta évtizedekig (ma

is ezt nyomja). A mese eredeti változata csak 1917-ben jelent meg. 

Manapság az eredeti verzió mellett a meghamisított verzió is ismert, a 

történelemhamisító hatalom nyomja mindmáig férges igéit. Pár éve 

utánnyomták ismét Puskin cenzúrázott művét. Az utánnyomás ötletének 

19



szerzője a városi Szentháromság-székesegyház egyik ripacsa , Pavel atya 

vala...

Az egész orosz történelem lényegében a forradalmak története - 

először a paraszt-, majd proletár-forradalmaké, a kommunizmusért. Az 

uralkodó osztályok képviselői azonban mindent megtettek annak 

érdekében, hogy elrejtsék a feudális-jobbágyrendszer valódi lényegét, 

amelyben a történelmi fejlődés fő tényezője (mint minden 

osztálytársadalomban) az osztályharc volt.

A korszak legfontosabb dokumentumai közül több is a földesurak és a 

parasztok közötti elkeseredett harcra utal. Sajnos az ilyen jellegű 

bizonyítékok nagy része megsemmisült.   Ami a fennmaradt 

dokumentumokat illeti, nagy körültekintéssel kell eljárni, mivel nagyon

elfogultan adnak képet (éspedig a hatalom szempontjai alapján ) a 

korabeli tényekről és eseményekről

Ennek ismertében    Puskin  meséi méginkább remek míves költői 

hozzájárulások a forradalmi emancipáció kiteljesedéséhez. Fabuláinak 

esszenciája a kizsákmányolt  „nem holt lelkek” negatív hozzáállása az 

elnyomóikhoz, a bennük rejlő igazságérzet, a jó diadalába vetett hit, a költői 

mágia életdús, vöröslően vulkanikus felszínre törése.

Custine márki, aki az 1830-as évek végén járt Oroszországban, feljegyezte: 

„Itt hazudni annyi, mint a trónt őrizni, igazat mondani annyi, mint az 

alapokat megingatni"

Puskin bolsevik fénytörésben:1917-ben (előtte-utána)
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Lenin rokonainak és kortársainak emlékirataiból ismert, hogy Lenin nagyon 

szerette Puskint.  Krupszkaja így írt emlékirataiban: „Puskint, Lermontovot, 

Nyekraszovot magammal hoztam Szibériába. Vlagyimir Iljics az ágya mellé, 

Hegel mellé fektette, és esténként újra és újra elolvasta.” 

1917 decemberében rendeletet adtak ki az állami könyvkiadásról, és döntés 

született az olcsó könyvek - az orosz klasszikusok műveinek („Népkönyvtár") 

- kiadásáról. 1918-ban a könyvkiadással foglalkozó bizottság ülésezett a Téli 

Palotában. A Blok tagja volt eme bizottságnak. 1919-ben, a polgárháború, a 

pusztítás, éhínség és a papírválság évében Puskin művei 750 ezer 

példányban jelentek meg. A példányszám évről évre nőtt; Puskin nemcsak 

oroszul, hanem a Szovjetunió  különbözö népeinek nyelvein is megjelent. A 

Puskinról szóló könyvek tömeges példányait is kinyomtatták Politikailag 

fontosnak tartották, hogy a létrejött szovjet hatalom Puskint népszerűsítse.

 A Szovjetunióban Puskint    a bolsevikok  által konstruált   forradalmi 

szellemben tisztelték és értelmezték. „Még nem állhatott a szovjethatalom 

mellett, de egy bizonyos lépcsőfokot már megtett felé...". –hirdette a nem   is 

kicsit sztálinista Bednij.

A szovjet hatalom első éveiben a bolsevik kormány gondoskodott Puskin 

emlékhelyeinek megőrzéséről. 1922-ben úgy döntöttek, hogy a költő 

temetkezési helyét a Szvjatogorszkij kolostorban Puskin rezervátummá 

nyilvánítják

A forradalmi időszak után a Puskinról formált kép a Szovjetunióban - a 

dekabrista barát, forradalmár, az önkényuralom ellensége és ateista – 1917 

és 1937 között született. A szabadságszerető költő az 1917-es októberi 

forradalom látnokaként jelenik meg, amikor is az általa megálmodott 

„boldogság varázslatos csillaga" végre felemelkedett. A sors iróniája, hogy a   

a forradalmi korszak után a szolovki fogolytáborba érkező foglyokat egy az 

Anyeginból citált idézettel „köszöntötték”.
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Puskin emlékműveket állítottak, utcákat, könyvtárakat és iskolákat neveztek

el róla. A költő évfordulóit is megünnepelték: 1924-ben születésének 125. 

évfordulóját, 1937-ben halálának 100. évfordulóját. Puskin évfordulóját 

1937-ben különösen pazarul és tömegesen ünnepelték „Moszkvától a 

külvárosokig", a Tudományos Akadémiától az óvodákig.

Az újságok és folyóiratok Puskinra hivatkozva parádéztak. Puskin 

mindenhol: filmben, színházban, énekszóban…. A sztálini személyi kultusz 

korszakában kultuszát minden szinten gerjesztették. Portréja iskolai füzetek 

borítóján, borítékon, csokoládé- és kekszcsomagolásokon volt látható.

„Puskin száz éves ünneplése 1937 februárjában a népek közötti barátság 

legnagyobb ünnepévé vált. Sevcsenko és Rusztaveli évfordulóját szövetségi 

szinten is ünnepelték, de csak Puskint nevezték ki a Szovjetunió összes 

népének nemzeti költőjévé

J. Zamjatyin

Puskin az orosz irodalom Nagy Pétere ( epizódok )

Puskin az "ablak Európára". Előtte Zsukovszkij, de...

Byron, Beranger, Chénier, Voltaire befolyásolta Puskint. Fordítója - Mérimée.

Ahmatova cikkei.

Puskin és a dadus: Puskin nemzetisége. Először - az irodalom, a költészet - 

"az istenek nyelve" - az emberek nyelvére  palántálva az embereknek. 

Tündérmesék. Próza - ma már klarizmusnak neveznénk.

Puskin demokratizmusa.

Puskin és a dekabristák (beszélgetés I. Miklóssal). Állandó rendőri felügyelet 

alatt, cenzúra: az első a sok közül.

Újonnan talált bizonyíték arra, hogy mit mondott I. Miklós Puskin 

feleségéről.

A nagy orosz költők tragikus sorsa: Puskin, Lermontov, Majakovszkij, 

Jeszenyin és Gumiljev.
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.Kiutasítása Pétervárról - ekkor Puskin 20 éves. (Puskin pedig szavát adta 

Karamzinnak, hogy "két évig nem ír a kormány ellen".) 1. szakasz - Nagy 

Katalin. Aztán - az akkori romantikus Kaukázus, ahol a hegylakók leigázása 

zajlott éppen . Krím. Besszarábia - Kisinyov (1820). (Ezekben az években - 

Puskin angolul tanult, és elkezdte eredetiben olvasni Byront. Rokon lelkek - 

mindkettöjükre jellemző az állami zsarnokság és a független, büszke egyén 

szabadságának szembeállítása . 

Byron vonzódik a carbonárikhoz, Puskin a dekabristákhoz.

1821-ben Görögországban felkelés tört ki Törökország ellen, amelyet 

Ypsilanti vezetett. Puskin arról álmodott, hogy elmenekül és csatlakozik a 

felkelőkhöz. A felkelés azonban hamar kudarcba fullad.

1828 - Odessza, ismét a titkos rendőrség felügyelete alatt Voroncov gróf 

feljelentése miatt. 1824 közepén Nesselrode értesítette Voroncovot, hogy 

"Puskint eltávolítják Odesszából, a hivatalnokok listájáról kötelességszegés 

miatt kihúzzák és a helyi hatóságok felügyelete alatt a szülők birtokára, 

Mihajlovszkojéba száműzik...".

1824-től száműzetésben élt Mihajlovszkban. Arra gondolt, hogy külföldre 

menekül, de  barátai visszatartották

1825 tavasza és nyara - Puskin keresi a kapcsolatot a néppel, orosz ingben, 

bottal a kezében járja a környéket, parasztokkal beszélget, esténként 

körtáncokat vezet, vásárokon, piacokon, a szvjatogorszki kolostorban a 

szegények között tolong... Vakok dalai, Arina Rodionovna meséi, bylinák. 

Feljegyzései Sztenyka Razinról... 

Borisz Godunovban a cár-gyilkosság témájával utalt I. Sándor sorsára, aki 

Pál meggyilkolása után lépett trónra. A tragédia átirására  a    cár  tett  

javaslatott  miszerint a  szükséges átfésülése után  Puskin alakitsa át  azt    

novellává vagy regénnyé. 

Majdhogynem a dekabrista felkelés előestéjén Puskin elhatározta, hogy 

Szentpétervárra megy, de  csak a véletlen tartotta vissza. Mihajlovszkijban 

Puskin értesült I. Sándor haláláról, a felkelésről...

Puskin: "Bármilyen politikai és vallási gondolkodásmódom is van  - 

megtartom magamnak, és nem áll szándékomban őrülten ellentmondani a 

közrendnek és a szükségszerűségnek" (Levél Zsukovszkijhoz).
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"A lázadás és a forradalom soha nem vonzott, de szinte mindenkivel 

kapcsolatban voltam, és sok összeesküvővel levelezésben álltam" (Levél 

Vjazemszkijnek).

A dekabristák kivégzése. Nyugtalanító napok Mihajlovszkijban. … 

Moszkvába, I. Miklós cárhoz szóló felhívás.

Beszélgetés. A néhai cár "szabadgondolkodás" miatt kiutasította Puskint, de 

ő, Nyikolaj Pavlovics, felmentette a kiutasítás alól, ha megígéri, hogy nem ír 

semmit a kormány ellen. Puskin azt válaszolta, hogy ő már régóta nem csinál

ilyesmit, csak egy vágya van: hasznára válnia hazájának. A cár: kész hinni 

Puskinnak, de az összeesküvők irataiban  megtalálták   verseinek listáját, és 

a lázadók közül néhányan  kijelentették, hogy gondolkodásmódjuk 

kifejezetten  Puskin hatására alakult ki. És mit gondolt ő a lázadókról ? 

Puskinnak be kellett ismernie, hogy sokakat közülük tisztelt, sőt, 

néhányukat még szerette is. Cár : Ha Puskin szerette az összeesküvőket, mit 

tett volna, ha december 14-én Szentpéterváron tartózkodott volna? 

"Bizonyára, , a lázadók között lettem volna, de hála Istennek, akkor nem 

voltam a fővárosban!" (Puskin )

A cár megdicséri Puskint őszinteségéért, és reményét fejezi ki, hogy "nem 

fogunk többé veszekedni". "Mit ad ki most Puskin?" "Szinte semmit, a 

cenzúra nagyon szigorú." "Miért ír olyan dolgokat, amiket a cenzorok nem 

engednek át?" "A cenzorok nagyon ésszerűtlenek." "Nos, így ő, a cá meg, 

Puskin cenzora lesz..." Megfogta Puskint a vállánál fogva, és egy szomszédos 

terembe vezette, ahol udvaroncok tolongtak: "Most már az enyém...".

Puskin megfigyelése folytatódik:. 1827-ben ismét kihallgatták  verseinek 

kéziratos formában való terjesztése miatt, amelyet a cenzúra betiltott.

Puskin elküldi "Levél a foglyokhoz" című művének egy példányát az egyik 

dekabrista feleségéhez

Puskin Benkendorffhoz írt leveléből: "Szomorúan tapasztalom, hogy minden 

lépésem gyanút és rosszindulatot kelt  és; négy évnyi kifogástalan 

viselkedésem ellenére sem sikerült elnyernem a hatóságok bizalmát..." (1830)

1827-ben Puskint beidézik a moszkvai rendőrségre, és kihallgatják 

1829-ben Puskin a Kaukázusba utazik - Benkendorff értesíti a kaukázusi 
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hatóságokat, hogy tartsák szemmel. Paszkevics figyelmezteti a katonai 

kormányzót a veszélyes költő érkezésére és a fölötte szükséges felügyeletre.

Puskin  feleségéhez írt leveleit felbontják, és az egyik ilyen levélben 

megfogalmazott gondolatai miatt megrovásban részesül

1936

Száz éve, hogy a legnagyobb orosz költőt egy külföldi arisztokrata csavargó, 

a cárizmus zsoldosa lelőtte. Puskin teljesen a miénk, mert a szovjetek 

örökölték mindazt, ami a legjobb a mi népünkben. Puskin műve úgy olvadt 

össze az októberi szocialista forradalommal, ahogy a folyó az óceánba ömlik.”

 Pravda 1937. február 10

Az orosz emigránsok ( zöme nacionalista cárpárti, nemcsak antibolsevik, de  

természetesen  antikommunista) számára a Puskinra való emlékezése 

nemcsak az orosz zseni előtti tisztelgés volt. Sok emigráns számára Puskin 

az orosz nyelv és az orosz kultúra szimbóluma volt,  olyasvalami , ami 

egyesítette őket, és ami reményt és hitet adott nekik a „Szent Oroszország” 

jövőjébe vetett balga hitet táplálva.

Puskin és az orosz-szovjet avantgarde

A FUTURISTÁK kikiáltották: „Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt és a többit ki

kell dobni a Jelenkor Gőzhajójából.(…)“ 

D. Harmsz

„1829 nyarát Puskin falun töltötte. Korán kelt, megivott egy csobolyó frissen

fejt tejet, és szaladt a folyóra fürdeni. Fürdés után lehevert a fűbe, és ebédig

aludt.  Ebéd  után  Puskin  függőágyban  aludt.  Amikor  büdös  muzsikokkal
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találkozott  össze,  bólintott  nekik,  és  az ujjával  befogta  az orrát.  A  büdös

muzsikok pedig a sapkájukat gyűrögetve mondogatták: „Réjá se ráncson.”
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	 Puskin fő forrása Balda meséjét illetőleg egy általa hallott orosz népmese volt . Meséjét Boldinóban írta 1830. szeptember 13-án. Puskin életében a meséje nem jelent meg, halála után a kiadási jog Vaszilij Zsukovszkijra szállt.  Amikor Zsukovszkij kiadta a szöveget, a pópát kereskedőre cserélte fel: az egyik verzió szerint ezt vallási okokból, a mások szerint az egyházi cenzúra miatt tette. Aztán az egyház is ezt nyomta évtizedekig (ma is ezt nyomja). A mese eredeti változata csak 1917-ben jelent meg. Manapság az eredeti verzió mellett a meghamisított verzió is ismert, a történelemhamisító hatalom nyomja mindmáig férges igéit. Pár éve utánnyomták ismét Puskin cenzúrázott művét. Az utánnyomás ötletének szerzője a városi Szentháromság-székesegyház egyik ripacsa , Pavel atya vala...
	 Az egész orosz történelem lényegében a forradalmak története - először a paraszt-, majd proletár-forradalmaké, a kommunizmusért. Az uralkodó osztályok képviselői azonban mindent megtettek annak érdekében, hogy elrejtsék a feudális-jobbágyrendszer valódi lényegét, amelyben a történelmi fejlődés fő tényezője (mint minden osztálytársadalomban) az osztályharc volt.
	 A korszak legfontosabb dokumentumai közül több is a földesurak és a parasztok közötti elkeseredett harcra utal. Sajnos az ilyen jellegű bizonyítékok nagy része megsemmisült. Ami a fennmaradt dokumentumokat illeti, nagy körültekintéssel kell eljárni, mivel nagyon elfogultan adnak képet (éspedig a hatalom szempontjai alapján ) a korabeli tényekről és eseményekről
	 Puskin bolsevik fénytörésben:1917-ben (előtte-utána)
	 Az orosz emigránsok ( zöme nacionalista cárpárti, nemcsak antibolsevik, de természetesen antikommunista) számára a Puskinra való emlékezése nemcsak az orosz zseni előtti tisztelgés volt. Sok emigráns számára Puskin az orosz nyelv és az orosz kultúra szimbóluma volt, olyasvalami , ami egyesítette őket, és ami reményt és hitet adott nekik a „Szent Oroszország” jövőjébe vetett balga hitet táplálva.
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